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Model 21 Dámská vesta 
 
Pro velikost 36/38 = údaje před závorkou, pro velikost 40/42 = údaje v závorce. Pokud je uvedený pouze 
jeden údaj, platí pro všechny velikosti.  
 
Materiál: Maxima značky Schoeller + Stahl 
100% vlna, délka návinu = ca. 35 m / 50 g 
barva 105 jeans 500 (550) g 
 
Jehlice : jehlice č. 5 + 12 značky Schoeller + Stahl 
 
Ostatní potřeby:  zbytek příze „Big“ barva 7830 jeans, 1 velký metalický druk značky Jim Knopf  
Art. Nr. 11 943 vel. 64 ´´ 
 
Vzor lemu 1: (vzorek práce 10 ok a 11 řad = 10 × 10 cm) 
2 hladce, 2 obrace na jehlicích č. 12 
 
Vzor lemu 2:  
1 hladce, 1 obrace na jehlicích č. 12 
 
Základní vzor: (vzorek práce 7 ok a 11 řad = 10 × 10 cm) 
Lícový žerzej na jehlicích č. 12 
Aby bylo docíleno rovnoměrného rozdělení flamé efektu, pleťte prosím střídavě 2 řady z jednoho  
a 2 řady z druhého klubka. 
 
Kapsový váček: 
Lícový žerzej přízí Big na jehlicích č. 5, vzorek práce 19 ok a 28 řad = 10 × 10 cm 
 
Zdůrazněné ujímání: 
Na pravém okraji práce: krajové oko, 1 hladce, 2 hladce splést, dále základním vzorem, na levém okraji 
práce: 1 hladce sejmout, 1 hladce a sejmuté oko přes ně přetáhnout, 1 hladce, krajové oko 
 
Zdůrazněné přidávání: 
Na pravém okraji práce krajové oko, 1 hladce, 1 oko přidat anglicky hladce z příčné nitě, dále základní 
vzor, na levém okraji práce 1 oko přidat anglicky hladce z příčné nitě, 1 hladce, krajové oko. 
 
Pracovní postup:  
 
Zadní díl:  
Začneme na 50 (54) ok a pleteme 10 cm vzorem lemu 1. Dále pokračujeme základním vzorem,  
přičemž v 1. řadě rovnoměrně ujmeme 13 ok = 37 (41) ok. Pro postranní rozšíření ujímáme oboustranně 
zdůrazněně v 10. řadě od lemu a dale pak v následující 8. řadě 2 × 1 oko. Pak přidáváváme 
oboustranně zdůrazněně v každé 6. řadě 2 × 1 oko. 
Pro průramky ujímáme po 45 cm od začátku oboustranně v každé 2. řadě 3 (4) × 1 oko. Po 65 (67) cm 
od začátku zbylých 31 (33) ok uzavřeme. 
 
Pravý přední díl: 
Začneme na 30 (34) ok a pleteme 10 cm vzorem lemu 1. Dále pak pokračujeme základním vzorem,  
jen na pravém okraji práce pleteme lem dál jako připletený lem. Oka rozdělíme následovně. Krajové 
oko, 1 hladce, 2 obrace, 2 hladce, 2 obrace, 2 hladce = přední lem, 19 (23) ok hladce, krajové oko.  
U 19 (23) ok hladce v rubové řadě rovnoměrně 9 ok ujmeme = 11 (15) ok. Na jehlici tedy zbývá celkem 
21 (25) ok. 
Pro kapsový otvor po 15 cm od lemu pleteme přes 9 ok za předním lemem 1 obrace, 1 hladce, ostatní 
oka odložíme, po 3 cm těchto 9 ok uzavřeme. 
Nyní nahodíme nových 9 ok a pleteme 3 cm základním vzorem. Následně těchto 9 ok začleníme opět 
do práce místo dříve uzavřených a dále pleteme opět přes všechna oka v původním rozdělení ok. 
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Pro postranní tvarování po 19 cm od lemu u ok pletených hladce rovnoměrně 2 oka ujmeme, pak opět 
v každé 6. řadě na levém okraji práce přidáváme zdůrazněně 2 × 1 oko stejně jako u zadního dílu. 
Současně přední lem plynule rozšiřujeme do šálového límce takto: v každé 6. řadě od pasu přidáváme 
4 × 2 oka a ujímáme 4 × 1 oko tak, jak je to uvedeno v rozkresu. V rozkresu jsou znázorněny jen lícové 
řady s ujímáním a přidáváním, ostatní oka pleteme hladce. V rubových řadách pleteme oka tak,  
jak se jeví. 
Po přidáváních a ujímáních máme 18 ok pro šálový límec na jehlicích, zbylá oka pleteme hladce. 
Současně po 45 cm od začátku pracujeme na levém okraji práce průramek stejně jako u zadního dílu. 
Pro náramenice uzavřeme po 65 (67) cm od začátku na levém okraji práce 8 (9) ok. Zbylých 14 ok 
šálového límce pleteme ještě 9 cm rovně. Pak oka v rytmu vzoru uzavřeme. 
 
Levý přední díl pleteme zrcadlově. 
 
Dohotovení: 
Díly vypneme, navlhčíme a necháme uschnout Sešijeme náramenice a postranní švy. Pro kapsové 
váčky nahodíme po 26 okách přízí Big a pleteme 15 cm základním vzorem, pak oka uzavřeme. Váček 
našijeme zevnitř. 
Oka límce v zadní středu sešijeme. Límec našijeme vzadu na výstřih. Pro lemy průramků nabereme  
z okrajů průramků po 34 (38) okách a pleteme 2 kruhové řady vzorem lemu 2. Pak oka v rytmu vzoru 
uzavřeme. Druk našijeme ve výši pasu na lem přízí Big. 
 
Schalkragen = šálový límec 
Blende = lem 
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